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 حضرة المسيح

 
ثّم جاء الّسّيد المسيح قائاًل إّني ولدت من روح القدس، ولو أّن تصديق هذه  المسذةلع عنذد  

المسذذيحّيين مذذن الّسذذهّ الهذذّين انن، إك أّنهذذا جانذذت صذذلكع جذذّدًا وذذي هلذذج الّ مذذان، و ذذنّ  ا نجيذذّ 
، وجيذا يقذوإ إّنذي جئذت جان الفّريسّيون يقولون أليس هها هو ابذن يوسذا الّناصذرّو ونحذن نلروذ 

مذذن الّسذذماء، وكاكرتصذذار إّن هذذها الّذذذر  اّلذذهو جذذان وذذي الّعذذاهر ووذذي نعذذر اللمذذوم وضذذيلًا 
محتقرًا، قذام كقذّوة نسذرت ذذريلع ألذا ورمسذمايع سذنع، مذو أّنذ  لذو تجذاو  أحذد أدنذ  تجذاو  لت ذج 

ّيذذع وأحذذواإ بنذذي الّذذذريلع لوقذذو وذذي رمذذر ععذذيم وانمحذذ  وانلذذدم، ووذذو  هذذها وذذ ّن ا رذذال  اللموم
إسرائيّ جانت وي عهد حضرة المسيح واسذدة مرتّ ذع ارذتالًك جّ ّيذًا، وجذان بنذو إسذرائيّ وذي منتهذ  
الّهّلع وا سر واكنحماط، ويومًا جانوا أسذر   يذران وج ذدان، ويومذًا جذانوا تحذت حجذم دولذع آذذور، 

ل ّرومذان، ونسذه هذها الّذذر  الّذذا  ويومًا جانوا رعّيع تاكلع ل يونان، ويومًا جانوا مميلذين أهّكء 
أو الّسّيد المسيح الّذريلع الموسوّيع اللتيقع كقّوة رارقع ل لادة وقام ع ذ  تر يذع ا رذال  اللمومّيذع 
وأّسس اللّ ة ا بدّيع لبني إسذرائيّ مذّرة أرذر ، ونذذر تلذاليم لذم تصذن مرتّصذع ب سذرائيّ، بذّ أّسذس 

هم بنذو إسذرائيّ قذوم المسذيح الّسلادة الصّ ّيع ل هيئع اكجتماعّيع الكذرّيع وأّوإ ح   قام ع   محو  
وقبي ت ، وقهرو  كحس  الّعاهر وةصابت  مذنهم الّهّلذع الصبذر ، حتّذ  وضذلوا ع ذ  رأسذ  إص ذياًل مذن 
الّذذذوج، ثذذّم عّ قذذو  ع ذذ  الّصذذ ي ، كيذذر أّن هلذذج الّذذذر  عنذذدما جذذان كحسذذ  الّعذذاهر وذذي الّهّلذذع 

يرضذو لهذا جميذو ا عذداء، الصبر ، أع ن أّن ذمس  ستذذر  ونذور  سيسذمو وويوضذات  سذتحي  و 
ولقذذد تحّقذذق مذذا قذذاإ ولذذم يسذذتمو مقاومتذذ  جميذذو م ذذوج اللذذالم، بذذّ إّن أعذذالم جميذذو الم ذذوج نّجسذذت 
وارتفو ع م هلج المع وم إل  ا وج ا ععذم، وهذّ يسذّ م اللقذّ الكذذرّو كحذدوه مثذّ هذها ك و ، 



 وضات عبدالبهاء من مفا -من آثار حضرة عبدالبهاء  –حضرة المسيح 
 

www.oceanoflights.org 

 

حقيقّيذًا ل لذالم ا نسذانّي موّوقذًا  إهًا صار من المل ذوم الواضذح أّن هلذج الّذذر  الج يذّ جذان مرّ يذاً 
 مؤّيدًا كقّوة إلهّيع.

     
 


